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1578. SCHIMMERT 5,5 km
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De 38 m hoge rijksmonumentale watertoren (1927) van Schimmert, is momenteel een Belevingscentrum voor
streekproducten, waarin o.a. een restaurant en terras, smaaktheater, brouwerij, streekproductenplein en
winkeltje, waar u lokale/streekproducten kunt krijgen, is gevestigd. Boven heeft u een schitterend uitzicht en
kunt u bij helder weer wel 60 km ver zien. Tijdens dit leuke rondje Schimmert, met een klim door een
hellingbos, wandelt u eerst via een voetpad naar de buurtschap Klein Haasdal en via voetpaden loopt u naar
het Ravensbosch. Voorbij een mooie bosvijver met zitbank, klimt u door het bos omhoog. Boven volgt u een
graspad en dan daalt u weer af naar het bos. Via een mooi voetpad loopt u terug naar de voormalige
watertoren, die absoluut een bezoek waard is.

Startadres: Belevingscentrum voor streekproducten De Reusch Eten & Drinken, De Bockhofweg 1,
Schimmert. Tel: 045-4042110. Geopend: Toren inclusief uitzichtpunt met Limburgse tapasbar van 10.00 tot
18.00 uur. Restaurant dagelijks van 11.30 tot 20.00 uur.
Parkeer tegenover de toren op de grote parkeerplaats. Bezoek uitkijkterras € 3,00 p.p.).
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1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L terug naar de
asfaltweg, die u L omhoog gaat, met rechts de
watertoren met dienstwoning (nr.3). Aan de
doorgaande weg, bij mooi gietijzeren wegkruis,
picknickbank en infobord “Beekdalenroute” gaat
u L omlaag.
(Als vroeger een lijkstoet uit Groot Haasdal hier langs
kwam, werd hier bij dit kruis halt gehouden en
werden 5 Onze-Vaders gebeden voor de
overledene).
Na bijna 100 m, meteen voorbij huisnr. 22, gaat u
L (Hovenvoetpad) over het smalle pad met rechts
een ijzeren hekwerk. Het smalle pad maakt drie
haakse bochten, met een eindje verder bij
klaphek rechts een dierenweide. Aan het einde
van het pad gaat u L/RD over het “rommelige” erf
van de boerderij en voorbij de inrit volgt u RD het
graspaadje, met rechts achtertuinen en links
afrastering/veldweg. Na 200 m voorbij klaphekje
loopt u RD door de rand van weiland omlaag en
voorbij nauwe doorgang volgt u RD het brede
graspad. Beneden gaat u R over de asfaltweg met
rechts een regenwaterbassin. Aan de T-splitsing
in de buurtschap Klein Haasdal, gaat u L de
klinkerweg omhoog. Boven aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u RD. Aan de 3-sprong bij
uithangbordje “smederij” gaat u verder RD (Klein
Haasdal).
2. Na bijna 150 m gaat u, aan de 4-sprong bij
boomkruis, L de holle veldweg omlaag.
(Als u hier 50 m RD loopt, komt u bij een Mariakapel
(1950) waar zitbanken staan).

wegkruis (1994) L (Charles Eyckdreef), de smalle
asfaltweg omhoog en u passeert meteen links
een zitbank en een links boven in weiland staand
kleurrijk kunstwerk. Bij de voormalige woning
van de bekende beeldend kunstenaar Charles
Eyck, wordt de asfaltweg een dalende asfalt-/
veldweg met rechts mooi uitzicht o. a. op de
mooie woning horend bij boerderij. Beneden aan
de T-splitsing bij de bosrand gaat u L (wit-rood).
3. Negeer na 100 m, bij houten bruggetje over de
Strabeek, trappenpad rechts omhoog en loop
even verder, bij afsluitboom, RD (wit-rood) het
bospad door het Ravensbos omhoog. Aan de
T-splitsing, voor bosvijver, gaat u L verder
omhoog. Aan de 3-sprong, bij zitbank, gaat u R
met links de volgende bosvijver, een fijne
pauzeplek na 3,5 km lopen. Voorbij volgende
zitbank en houten brug gaat u R het bospad
omhoog en passeert u het infobord Groene
Hotspot no. 5/Het mystieke Ravensbosch.
(In Zuid-Limburg staan 10 zogenaamde Groene
Hotspots. Dit zijn de tien mooiste plekjes in de regio.
Ze zijn door de bewoners zelf voorgedragen en een
deskundige jury heeft de uiteindelijk keuze gemaakt).
Aan de T-splitsing gaat u L omhoog. Negeer
zijpaden en volg de bosweg, die na ruim 150 m
rechts steil omhoog buigt.
(Na 100 m heeft u boven links mooi uitzicht op de
vijver, waar u net langs gelopen bent).
Na 300 m gaat u boven, voorbij afsluitboom en bij
ijzeren hek, L het pad omlaag met links een
meidoornhaag en rechts een akker.

Steek de doorgaande weg over en ga bij stenen
wegkruis en boomkruis R en meteen daarna bij
verbodsbord gaat u L de veld-/grindweg omlaag.
Beneden aan de 3-sprong bij stenen veldkruis en
regenwaterbuffer “De Gracht” gaat u L over de
veldweg. Na 300 m, waar de stijgende veldweg
die hier onder hoogspanningskabels loopt en bij
rij esdoorns, links omhoog buigt, gaat u bij
zitbank R het smalle pad omlaag en u passeert
meteen links de ingang van de Joodse
begraafplaats.

(Voor u ziet u het voormalig klooster Ravensbosch.
Dit klooster, een opleidingscentrum voor priesters, is
in 1885 gebouwd door de paters Oblaten van de
Onbevlekte Maagd Maria. Momenteel is in het
complex stoeterij Ravensbos gehuisvest, die zich
bezig houdt met het fokken, de opfok en het beleren
van Friese paarden).

(Hier op de Kleverberg ligt de kleine Joodse
begraafplaats (circa 1882) van Schimmert bestaande
uit 4 grafstenen, oorspronkelijk 7. De steentjes op de
grafstenen worden achtergelaten door de bezoekers
aan de graven. De Joodse begraafplaatsen worden
aangelegd
voor
de
eeuwigheid
tot
de
wederopstanding der doden in de Messiaanse tijd
zoals de Joodse profeten voorspeld hebben).

4. Beneden aan de 4-sprong, met links een stalen
afsluitboom, gaat u R (wit-rood) met rechts een
waterpoel en even verder loopt u het trappenpad
omhoog. Volg nu RD het stijgende bospad dat
boven langs de bosrand en weilanden loopt.

Steek beneden de doorgaande weg over en ga R
over het hoger gelegen pad met rechts de
asfaltweg. Aan het einde van het pad gaat u bij

250 m verder, bij hoogspanningskabels, buigt het
pad naar links en wordt een dalend pad, gelegen
tussen haag en afrastering.

(Boven heeft u rechts weer mooi zicht op het
voormalig klooster Ravensbosch m.n. op de
kloosterkapel (1900). Van okt 2001 tot 2006 hield
helderziende Jomanda in de kapel bijeenkomsten).

Het pad buigt haaks naar links (wit-rood) en
wordt even verder een stijgende veldweg met
voor u mooi zicht op 38 m hoge watertoren
(1927), ook wel de Reus van Schimmert genoemd.
(Aan het einde van deze veldweg passeert u
kasteelhoeve De Bockhof, dat bestaat uit een
herenhuis en een pachtboerderij met mooie
klokgevel. Het vierkante torentje, met windvaan,
dateert uit 1677. De Bockhof is een officiële
trouwlocatie van de gemeente Beekdaelen).

blz 3 van 3
Steek bij grote houtsculptuur van haas en groot
houten muurkruis de voorrangsweg over en loop
RD (De Bockhofweg) en u loopt Schimmert/
Sjömmert binnen.
(De haas is gemaakt uit het restant van de stam van
een mammoetboom (Sequoiadendron giganteum),
die op 31 maart 2015 door een zware voorjaarsstorm
is geveld).
U komt weer bij De Reusch, de sponsor van de
wandeling, waar u nog iets kunt nuttigen en waar
u boven schitterend uitzicht heeft. Zeker boven
eens gaan kijken.

Het uitzicht boven is uniek en grandioos! Bij helder weer kunt u wel 60 km ver zien tot aan de Hoge Venen. De
bovenste verdiepingen zijn alleen per lift bereikbaar. Het kost € 3,00 p.p. wat ten goede komt aan het onderhoud
van de rijksmonumentale watertoren. Op de bovenste etage is een panoramaterras waar u kunt genieten van o. a.
koude Limburgse tapas, koffie met vlaai of een lekker biertje. Wilt u iets eten, dan kunt u op de tweede verdieping
terecht in het restaurant, waar alleen streekgerechten worden geserveerd. In de toren is ook een smaaktheater,
een brouwerij, proeflokaal en streekproductenwinkel. U kunt ook een arrangement/rondleiding boeken. V. t. v. wel
even boeken. https://www.dereusch.nl/reserveren/
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

